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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ – 23-27 MAI 2016
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează răspunsurile corecte:
Mama a cumpărat prune ca să le dea copiilor după masa de prânz și le-a așezat
pe o farfurie. Vania, care nu mai mâncase până atunci prune, le tot mirosea de zor.
Tare-i mai plăcea cum miros și tare-ar mai fi vrut să le guste!
Tot dându-le așa târcoale, băiețelul pândi clipa când nu era nimeni în odaie și,
nemaiputându-se stăpâni, înhăță o prună și o mâncă. Când s-a apropiat ora
prânzului, mama a numărat prunele și, văzând că lipsește una, i-a spus tatălui.
Stăteau cu toții la masă și tatăl a întrebat:
— Ia să-mi spuneţi, copii. Nu cumva a mâncat cineva dintre voi o prună?
— Nu, au răspuns copiii în cor.
Vania, roșu ca un rac, a spus și el:
— Nu, n-am mâncat-o eu!
— Că unul dintre voi a mâncat pe ascuns o prună, a mai spus tata, nu-i frumos
deloc, dar nu despre asta-i vorba. Nenorocirea-i alta. Fiecare prună are un sâmbure.
Și dacă cineva nu știe cum să le mănânce și înghite sâmburele, a doua zi moare. De
asta mi-e frică.
Atunci Vania, galben la față, a zis repede:
— Ba nu, că sâmburele l-am aruncat pe fereastră.
Toți au izbucnit în râs, iar Vania a început să plângă.
(Lev Tolstoi, Sâmburele)
STANDARD
1. Titlul textului este:
a. Vania;
c. Adevărul;

b. Sâmburele;
d. O întâmplare.

2. Textul este format din:
a. mai multe imagini;
b. mai multe propoziții legate între ele prin înțeles;
c. mai multe exerciţii;
d. mai multe întrebări și răspunsuri.
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3. Ultimul enunț din text este alcătuit din:
a. 5 cuvinte;
b. 6 cuvinte;
c. 11 cuvinte;
d. 12 cuvinte.
4. Textul citit conține:
a. cinci linii de dialog;
c. cinci alineate;

b. două alineate;
d. patru linii de dialog.

5. Mama a cumpărat copiilor:
a. mere;
c. prune;

b. pere;
d. portocale.

6. Nemaiputându-se stăpâni, băiețelul:
a. înhăță o prună și o mâncă;
b. oferi fratelui o prună;
c. înhăță o prună și o ascunse; d. aruncă pe geam o prună.
7. Tatăl le spuse că, dacă cineva înghite un sâmbure:
a. se îneacă cu sâmburele;
b. a doua zi moare;
c. sâmburele trebuie apoi pus în pământ;
d. sâmburele nu e comestibil.
8. Vania a recunoscut că:
a. pusese sâmburele în pământ;
b. înghițise sâmburele;
c. aruncase sâmburele pe fereastră;
d. aruncase sâmburele la coșul de gunoi.
9. Proverbul care s-ar potrivi acestui text este:
a. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
b. Paza bună trece primejdia rea.
c. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi.
d. Minciuna are picioare scurte.
10. Expresia a da târcoale înseamnă:
a. a găsi;
b. a se învârti în preajma a ceva;
c. a vorbi;
d. a inventa.
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11. Cuvântul cu înţeles asemănător pentru a pândi (prezent în text) este:
a. a urmări;
b. a cânta;
c. a veni;
d. a croșeta.
12. Opusul cuvântului stăteau este:
a. doreau;
b. auzeau;
c. mergeau;

d. râdeau.

13. În primul enunţ din fragmentul dat sunt … cuvinte formate din două silabe:
a. 5 cuvinte;
b. 6 cuvinte;
c. 7 cuvinte;
d. 4 cuvinte.
14. Fiecare cuvânt conţine un grup de litere, în seria:
a. cineva, nenorocirea, înghițea, mănânce;
b. cineva, noroc, înghițea, mâncare;
c. cerea, ghinion, repede, sâmbure;
d. cerea, cineva, înghite, prună.
15. În enunțul Nu, au răspuns copiii în cor., virgula:
a. separă cuvântul care arată cui ne adresăm;
b. arată o enumerare;
c. separă cuvintele personajului de cele ale autorului;
d. arată o întrebare.
16. Un cuvânt care are mai multe vocale decât consoane este:
a. prune;
b. prânz;
c. masă;
d. mirosea.
EXCELENȚĂ
17. În enunţul:
Șișși dacă chineva nu știe cum să le mănînce și îngite sânburele, a dooa zi muare.
s-au strecurat:
a. 4 greşeli;
b. 7 greşeli;

c. 6 greşeli;

d. 8 greşeli.

18. Completând spațiile libere cu ortograma sa / s-a:
Mihai … așezat în banca … și … gândit la ce … întâmplat.
succesiunea corectă este:
a. s-a, s-a, s-a, s-a;
c. s-a, sa, s-a, s-a;

b. sa, s-a, sa, s-a ;
d. s-a, sa, sa, s-a.
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